
 (1) فلوره سالحتاریخچة 

 لئون پول – 8112 سبتامبر 11 –فر  ة: مالکومنوشت

 (85/3/1311) عباسعلي فاریابي :ترجمه

 هپیر شمشیر شدن تبدیل زمان از. است شمشیربازی تاریخ جذاب هایراز ی ازیک اسلحه یک عنوان به سبک شمشیر فلورة مکان ظهور و زمان

(rapier) حال بیایید. آغاز گردید ( داردکمهنوک ) تمرینی شمشیرهایتمرین هدفمند با  شانزدهم، قرن در محبوب غیرنظامییک سالح  به 

 ؟ه استیافت توسعه چگونه ببینیم که شمشیر فلوره

 

 arme - تمرینی های سالح کاربرد از که بود کسی اولین ایتالیا شمشیربازی استاد ویجاني است، شده نوشته 0551 سال در که ای رساله در

di gioco (بازی اسلحة )و spada da marra (قداره )مورد تدریج به فلوره شمشیربازیاصطالح  ،01 قرن آخرین ربع در. برده است نام 

شمشیری که " (گلچه)به معنی    floret،0551 در سال سینت دیدییرز رسالة در)به معنی گل(  floures های لغت :قرار گرفت استفاده

سالح شمشیربازی که ضربه آن " foile اصطالح ،0551ندة فرانسوی در سالنویس مونتاینتوسط  "بسته شده استنوک آن گل 

سال  گ نویس و مترجم فرانسوی آن را در، فرهنفلوریو که   fiorettiواژةو  ،0555در سال  شکسپیر در نوشته های"آسیب نمی رساند

ری معرف یک شمشی اصطالحات این اما همة .معرفی کرده استقمه  و یهرپشمشیرهای تمرینی برای تمرین بازی با  وسیلة"به معنی  0555

 .شناسیم می ما امروزه که ورزشی سالحنه این  دارد )گل( که نوک آن دکمه

 را آن شد نمی رپییه پاگیر و دست و بلند شمشیر با که ،کرد ظهور کوتاه های کت پوشیدنمد ( 0161-0101) سیزدهم یلوی سلطنت دوران در

 سالح 0161 دهه در اینکه تا یافت کاهش تدریج به ها تیغهدر نتیجه طول  که ،شد نیاز احساس تر سبک درباری شمشیربنابراین به یک  .پوشید

 بنابراین .بود خود سلف از تر خطرناک بسیار تحمل قابل و تر سبک سالح این. بود کوچک شمشیر یک :که یافتو ظهور  تکاملم جدیدی کامالً

.می شد وضع باید قوانینی نسبی، ایمنی در شمشیربازی بازی های مهارت اجرای و صورت های آسیب سایر یا چشم کور شدن از جلوگیری برای  

 سال رد اما. است کرده معرفی شناسیم می فلوره را آن ما امروزه که تمرینی سالح یا کرده ابداع را قوانین این ابتدا کسی چه داند نمی کس هیچ

با این شمشیر ضربه : شود کهدر آن اشاره می  که گرفت قرار استفاده مورد فرانسه المعارف ةردای در بار اولین برای fleuret مدرن کلمه ،0160

 از د،کن می توصیف ،می شد رعایت تمرین شمشیربازی باید های سالن در که خاصی موارد کتاب این. یبرشبصورت  نه با نوک زده می شود

 قوانین مجموعة در ماسکبهره گرفتن از  از قبل دورة در بود که ایمنی احتیاط اقدام یک این اما صورت، به ضربه زدن از جلوگیری لزوم جمله

 در هایی محدودیتبرخی  هنوز اما شد، می یافت سالن های شمشیربازی در fleuret نام به چیزی اگرچه بنابراین،. إعمال می شد فلوره بازی

 اما ( می پرداختند.0 شکل) رپیهشمشیر  از تصویرگری و توصیف به همچنان شمشیربازی های کتاب. داشت وجود آن از استفاده نحوة مورد

 گانسازند و در نتیجه ،بود شده شروع فوالد به آهن تبدیل اعتماد قابل فرایند میالدی 05 قرن اوایل در که دهد می نشان فوالد ساخت تاریخچة

 .کنند تولید را مناسبی کیفیت با و ارزان نسبتاً انعطاف قابل های تیغه توانستند شمشیر
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 .دهد مي نشان را تمرین با شمشیر رپیهکه  1111 تصویر از سال : یک1شکل 

د موجو تصاویردر  اما ،آموزش می داد ،حرکت دو عنوان به را ریپوست و دفاع فرانسه، ایالتی شمشیربازی استاد ،بسنارد چارلز 0151 سال در

 مهارت یک فرد شجاعی که چرا": کرد مطرح را سؤال این همچنین او. مشخص نیست که آیا او در حال آموزش فلوره بوده است او مرتبط به

 او نظر "؟ست می دهد، غلبه کندبر مردی که صد نفر مانند او را با شمشیر فلوره شک ،واقعی بدون قضاوت شمشیر با می تواند غالباً ،اندکی دارد

 ،توسط او سؤال این ساسا مطرح کردنا .ه استبرد بین از را شمشیر خطر حس ،فلوره مانند ضرر بی های سالح از مکرر استفاده که بود این

  .(6 شکل) گرفت می قرار استفاده مورد میالدی 05 قرن اواسط در آن وضع شدة رسمیرات رمق با فلوره که دارد این بر داللت

 
 1151 حدود سال شمشیر فلورة متعلق به جفت : یک8شکل 

 باکه در آن ضربه  ،می دهد نشان وضوح به شرحی بر اجداد فلورة مدرن را بار اولین برای که شد منتشر کتابی 0151 سال در وجود، این با

 مشخص بدون اگرچه است، شده منتشر De La Touche نام با کتاب این. (1زده می شد )شکل  بدن به بلند پذیر انعطاف های تیغه از استفاده

 در حبوبم سرگرمی یک فلوره شمشیربازی که دهد می نشان ،معرفی کند "فلوره"آن سالح را به نام  حتی یا فلوره بازی به مربوط قوانین کردن

 (.6 شکل) در جریان است شاه که مسابقه ای جلویمی دهد  نشان مرتبط به آن دوره مسی های حکاکیبا  . این امربود چهاردهم لویی دربار

 
 3شکل 
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 4شکل 

 به نام دیاسکاتلن آماتور مندان عالقهیکی از  توسط مبهم ای رساله در باید فلوره بر حاکم واقعی قوانین ثبت اولین که است این تر جالب این از

آقای  ،می شد رعایت شمشیربازی مدارس همة در می بایست که قوانین این از بخشی در. افتاده است اتفاق 0566 سال در هوپ ویلیام سر

ربه ض" شمشیربازی مدارس در اما ،ضربه بزند بدن از قسمت هر به تیز نوک شخص می تواند با شمشیر واقعی اگرچه که می کند روشن هوپ

" .دنشو و مورد قبول واقع نمی مجاز نیستند وجه هیچ بهکند،  ، یعنی زیر گردن و باالی بند شلوار و بین دو شانه اصابتبدن تنة های که به غیر از

بازی  و باشند برخوردار مساوی طول از باید ،می نامید )گل( fleuretآن  فرانسوی منشاء دادن نشان برای او کهآن گونه  یا ،فلوره هایرشیشم

 ادامة زا قبل ضربه هر و می شد وصل برجستة شمشیر نوک به رنگ قرمز به آغشته اسفنج از ای تکه داوران به کمک برای. ای بود ضربه سه آن

 .ثبت می شد بازی

 ،ته باشندمرجعی داش قوانین بتوانند تا ردندکمی  صبر دیگر سال چهار باید جدید هنر اندرکاران دست فرانسه در که کرد باور توان می سختی به

 شده می مشاهده پاریس مسابقات در دهه چندینبرای  آنچه که است فرانسه نوشتاریاثر  اولین تولوزبندر  اهل جین البات 0151 سال رسالة اما

نسخه  این اما دارد، وجود استکهلم آرموری، رویال فیک های مجموعه در 0156 تاریخ به اثر این از خطی نسخة یک. )می کند توصیف، است

 تنة قابل قبول روی شمشیر فلوره تنها با ضربه": وان شده است کهعن 0516 سال در البات اثر انگلیسی در ترجمة .(نیست نینگیرندة قوابردر

 ".درست است ی بدنجا همهواقعی  شمشیر با ، امااست

ر رسالة د زیرا البات است، جدیدی پدیدة حملة ما تعریف که کند فکر کسی مبادا. است کرده تغییر ها قرن طول در اندکی اساسی قوانین سنتی

 ممهاجضربة بازیکن  فقط ،با هم ضربه بزنند شمشیرباز دو هر اگر": داشته است وجود تقدم حمله حق که ه استکرد تصریحخود به خوبی 

 عتبرم تنهایی به به هدف ضربه ،می خورد به بیرون از هدف دیگری و هدف یکی از آنها به اگر اما کدوبل مردود بود، ایه ضربه. شود می پذیرفته

 .ضربه ای که پس دفاع با دست غیر مسلح زده می شد قابل قبول نبود اما ،قبول بود شد، زده می سالح خلع از پس بالفاصله که ای ضربه. بود

 ".کنند کمک خود شاگردان به نداشتند اجازه مربیان هم. از مسابقات حذف می شد صورت می زد به ای ضربه عمداً که شمشیربازی

  ها، ران بازوها، دست، مچ به ضربه که می کند اشاره شد، منتشر 0515 سال در که شمشیربازی، مورد در خود اصلی کتاب در هوپ ویلیام سر

ر د سازی آماده حرکات عنوان بهاما می توان آنها را  ،شدند و به آنها امتیاز تعلق نمی گرفت نمی شمرده در بازی اگرچه است، بوده مجاز پاها یا

ی در مبارزه های واقع حریف از کار انداختن برای توانند می زیرا چنین ضربه هایی. در نظر گرفت تیز، نوک استفاده از شمشیرهای واقعی هنگام

ن بازیکن آ اینکه بدون" ،می کند تأکید تهاجمی رقبای برابر در قدم دو یا یک با نشینی عقب و فاصلهحفظ  اهمیت بر آقای هوپ. باشند مفید

 مالکه در نتیجه ع قرار دهد، دسته امتداد در را خود انگشت اشارة و نگهدارد دست کف با را باتون شمشیر نبود مجاز بازیکن ".شودقلمداد  ترسو

خیص تش کار تازه افرادی توسط راحتی به که بود گری حیله و ظرافت یکی از نشانه هایکه  "،به طول شمشیر اضافه می شد اینچ 1 به نزدیک

 ".داده نمی شد

اندازه  انداختن بدن بی پشت کردن به حریف به منظور جلوگیری از خوردن ضربه، یا ،بدن پیچاندن اشاره می کند که رولند جوزف بعد، سال صد

 طوری به .کنند احترام ادای حریف پای پنجة به قصد دارند کهگویا  "او این گونه بیان می کند:  .، اخطار داشته استسقوط آستانة پایین تا حد

 ،شدند یم ،سینه شان، یعنی هدفشمشیر حریف به  برخورد از مانع اغلب دیگر، ظریف های حرکت از بسیاری و کارها گونه این با شمشیربازها که
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 یل بود کهبه این دل به تنهایی سینه به ضرباتقابل قبول بودن  که ه استداد توضیح او ".های آن قابل قبول بود ضربه که است مکانی تنها که

، گیرد یم قرار استفاده سوء مورد کامالً هنر این ،شود قبول بدندیگر  جاهای به ضربه اگر": اضافه می کند وشود. ا ایمن امکان حد تا شمشیربازی

هشدارهای  ".بماند از این نوع حمله ها می تواند مادام العمر برای شخص دیدگی آسیب و هیچ کس دیگر به تمرین نمی پردازد. ضمن اینکه

 هنوز یسیم ماسک ،این شمشیر اختراع از پس سال 51حدود که دهد می نشان نوزدهم قرن اول دهة درها  جراحتو  خطرات مرتبط به این نوع

 .نمی شد استفاده

کر می کند ذ شمشیربازی مورخ آرچي کوبل. بود تکنیک بهترین ارائة ،یسیم ماسک مخترع پسر ،لوبوازیه آنتوان گفته به ،فلوره بازی از هدف

ه حمله ب از حریف اینکه تا را نگهدارد خود ریپوست باید ،ضربه ای را دفاع می کرد که کسی که بود مرسوم کوچک هایشمشیر دورة در": که

، و با حفظ زمین خود اتک های خود را با بازیکنان خوب تنها به اندازة نیم اینچ به جلو یا عقب حرکت می کردند .(5 شکل) گارد برمی گشت

ها به تن فنی باالی مهارت از سطح این. باشد داشته قرار شروع مکان همان در دقیقاً باید چپ پای ،بازی پایان در .جام می دادندبتمان های ریز ان

 قرار چپ یپا مچ باید روی راست پای پاشنةوضعیت  اینکه در  ،شود حفظ ستتوان می شمشیربازی استراحت از قبل ضربه چهار یا سه اندازة

 .می گرفت

 
 .1121: مدرسة شمشیربازی آنجلو رد سال 5شکل 

از در مأل عام نی شمشیربازی مسابقة یک که آنجا از"که:  داشت اظهار باست دی يملا بارت شد، پذیرفته باالخره ماسک وقتی 0511 سال در

 کنیکت از مفصلی یک نمایش مسابقه، هر از قبل ".شود انجام دوئل جدیت همان با بنابراین آن می بایست ،داشت هدفمند متعددی درس هایبه 

 ةضربمی بایست  شمشیرباز هرضمن اینکه . شد معروف سالم شمشیربازی عنوان به بعدها که شد می انجام tirer au mur به معروف دقت و

 .کند اعالم بلند صدای با شخود شدة خود را دریافت

 ازیکنب که شرطی به" ،دنشو می شمرده زده می شوند قبول کمر و گردن بین ضربه های که به منطقة فقط که ه استداشت اظهار چاپمن جورج

 ،0516 سال در منتشر شده "تمرین فلوره"کتاب  ادامة در وی ".ندنک پنهان خود بدن با پیچاندن یا و دست مسلح با را سینة خود عمدی طور به

 ".قابل قبول است کند می اصابت باسن باالی قسمت بهضربه هایی که تنها ": می دهد که ادامه

 و ،ها درس در استفاده برای پذیر انعطاف و طول متر میلی 561 حدود در ،6 شماره عالمت گذاری شدند. به شروع ها تیغه 0551 دهة اواخر از

 0551الس در سلطنتی قهرمانی مسابقات با نام ساالنهرسمی  فلورة مسابقات اولین. بازی برای تر سفت و طول متر میلی 551 حدود ،5 شماره

 ساخته سفید مادة یک از ها جلیقه. شد میبرگزار  وتف x 6 66 به اندازة سکو )پیست( یک روی ضربه ای و 5 آن بازی های که ،شد معرفی

 .می شد پوشیده "سیاه" فلوره با رنگ هدف قابل قبول قضاوت به کمک برای و شدند می

 پایین لبة": کرد تعریفبه این صورت  دقیقاً را هدف نهات آلفرد 0550 سال در باسن، و گردن بین هدف قبلی گستردة شناسایی رغم علی

بخش بیرونی هدف  از و چپ عبور می کند پستان نوک از ی کهخط یک با ی هدفداخل بخش عمودی که محدودة کمر، تا یقه استخوان تحتانی

 "شود می محدود کند می عبور بغل زیر جلوی قسمت از که خطی با


